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Berkenzwam. — Wij weten 
altijd nog niet of de Witte Berken-
zwam {Polyporus betulinus) de 
berken doodt of doode berken 
tot woonplaats kiest. In den regel 
toch ziet men deze zwam op 
doode berken, zelfs als ze al jaren 
dood zijn. Nu echter heb ik er 
toch ook gevonden op een leven
den berk. Erg levend is hij wel 
niet, want hij ligt geknakt ter 
neer en de top is al dood en 
juist op de knak komt de berken-
zwam voor den dag. Nu nog 
maar eens uitgezien naar nog 
duidelijker gevallen. T. 

Zeldzame planten. — Heden
middag met mijn leerlingen op 
'n botanische excursie vond ik 
op een molenwerf, waar ik elk 
jaar 'n bezoek breng, o.a. omdat 
er heel wat Grijskruid (Berteroa 
incana) staat, één exemplaar van 
de Plulmhyacint en wel nader 
de niet in uw Flora vermelde 
en dus stellig uiterst zeldzame 
Muscari tenuiflorum. 

Doetinchem, 23 Juni 1930. 
H. J. MEIJER. 

Naschrift bij „Opmerkingen 
over Tardenoisien In Nederland". 
Volgens mij toegezonden afdrukjes 
van 1930 en 1928 is het aan de 
Heeren Coulonges en Peyrony gelukt, om te Sauveterre-La Lémance (Département Lot et 
Garonne, Frankrijk) een plek te vinden, waar stratigrafisch van boven naar beneden zijn 
vastgesteld de volgende Jagen: 

1. Ijzertijd, 2. Robenhausien, 3. Tardenoisien (als in 't klassieke station), 4. „Sauveterrien" 
(of primitief Tardenoisien), 5. Laat-Magdalénien. 

Sauveterrien (4) bestaat uit kleine lamellen, fijn bewerkt; zeer kleine driehoekjes; zeer 
kleine burins, enz., zooals door mij o.a. afgebeeld in De Levende Natuur van October 1930, 
figuur 7, bovenste rij. In laag 3 komen dan pas de iets grootere trapeziumvormen 
(I.e. fig. 7, 2e rij) De onderscheiding van den heer Rahir (L'habitat enz.) is dus m.i. niet 
door te voeren. (In September 193J is bij Sauveterre een nieuwe dergelijke plek gevonden 
en uitgegraven. Binnenkort volgt hiervan publicatie in Buil. de Ia Soc. Archéologique de 
Liège). In laag 2 komen dan o.a. voor de jongere pijlpunten en ook zelfs vaatwerk; 
deze laag noemt de schrijver een neolithisch Tardenoisien, misschien uit denzelfden tijd 
als de megalithen (groote steenmonumenten). Interessant is nog, dat in deze laag ook zijn 
gevonden 2 neolithische sculpturen, de eerste twee, die tezamen ter plaatse gevonden zijn met 
neolithische instrumenten. De opmerkingen in mijn artikel over „Tardenoisien" zijn m.i. 
hiermee in overeenstemming. 

Wat het station met oudere typen te Budel in Noord-Brabant betreft, dat ik 22 en 29 
September 1929 vond, kan met zekerheid gezegd worden, dat het prae-Tardenoisien is, 
hoewel de meeningen verder daaromtrent verdeeld zijn. 

Prof. Hamal-Nandrin noemt Zonhoven, waarmee deze vuursteenen veel overeenkomst 


